BROCHURE

Website
In deze brochure vindt je meer informatie over de
mogelijkheden en de tarieven. Een offerte maak ik altijd
op maat. Ook zijn de betalingstermijnen bespreekbaar.

Cut the crap,
let's get results
Is je website niet meer dan een visitekaartje?
Heb je een oude website die niet meer goed werkt?
Mis je de kennis om een website te bouwen?
Of heb je simpelweg de tijd er niet voor?
Laat SANMEDIA je helpen!

WEBSITE

Working like a
charm
Wanneer je SANMEDIA aan het werkt zet voor je nieuwe
website, zorgen we dat hij de juiste uitstraling heeft,
precies bij je branding past én met je bedrijf en doelgroep
kan meegroeien. Nog belangrijker: dat de website je
bezoekers aanzet tot actie.
Wil je echt een goede website laten maken? Slim, want je
website is namelijk het hart van je online communicatie!
De plek waar je doelgroep vaak voor de eerste keer met
jou in contact komt. Dan wil je wel een goede indruk
achterlaten natuurlijk. Je wil dat je website écht bij je
bedrijf past en je ideale klant aanspreekt. Dan zit dat in elk
geval goed.
MOBILE FIRST WEBSITE LATEN MAKEN MET EEN STERKE
BASIS
Bij het bouwen van je website maken wij samen met jou
keuzes om de juiste resultaten te behalen. We stellen
daarom vragen zoals: Wat zijn je doelstellingen? Wat zijn
de kernwaarden van je bedrijf? En: Wie wil je bereiken?
Met behulp van jouw antwoorden en onze expertise
beginnen we aan een webdesign die de bezoekers zal
verbinden en vermaken.
Meer dan de helft van alle zoekopdrachten in Google gaan
via een smartphone. Voor een goede ervaring is een sterke
mobielvriendelijke website dus een must! We zorgen er
daarom voor dat je website zowel op een computer als op
een mobiel goed scoort, gemakkelijk werkt en klanten
oplevert.

WEBSITE

Tarieven Website
TARIEVEN
Een website van SANMEDIA is altijd op maat, daarom is de offerte dat ook. De precieze kosten zijn
namelijk afhankelijk van wat jouw website nodig heeft en de oplevertermijn.

WEBSITE
Website all inclusief - € 1497,- incl. btw
Onbeperkt aantal pagina's
Alle benodigde plugins
Alle gewenste koppelingen (salonized, google, social media etc.)

UITBREIDINGEN
Branding Shoot vanaf € 250,- incl. btw
Huisstijl (Nieuw logo + beeldmerk, kleuren en lettertypes) vanaf € 395,- incl btw

BETALING
Je betaalt jouw website in 3 termijnen, waardoor je de kosten ook nog eens kunt spreiden. De eerste
termijn betaal je na het tekenen van de offerte en de volgende termijnen in de maanden erna. Het is
eventueel mogelijk om in andere termijnen te betalen.

BEAUTY WEBSITE

Onderhoud website
Nadat een website online is gegaan, moet er maandelijks onderhoud gepleegd worden aan de
website zoals updates en back-ups.
Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je aanpassingen aan je website wil verrichten. Als
ondernemer ben je druk en zit je niet te wachten op het onderhouden van je website of webshop.
Daarom kun je bij ons een onderhoudspakket nemen zodat jij geen omkijken meer hebt naar het
onderhouden van je website.

ONDERHOUDSPAKKET
€ 35,- ex btw per maand

Sanne Bolck
Contactgegevens
info@sanmedia.nl
https://sanmedia.nl
@sanmedianl
@sanmedianl
linkedin.com/in/sanne-bolck
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